


Staatsbosbeheer en Natuurmonu-

menten zijn inmiddels hard aan het 

werk op de Sallandse Heuvelrug. 

Een pakket aan maatregelen moet 

ervoor zorgen dat de rijkdom aan 

plant- en diersoorten behouden 

blijft en versterkt wordt. 

De werkzaamheden van Staatsbos-

beheer vinden nu vooral plaats in 

het noordelijk deel van de Salland-

se Heuvelrug, rond de Paltheweg. 

Door op plekken langs de heide bo-

men te kappen en de bovenlaag 

van de grond te verwijderen, ma-

ken we plaats voor nieuwe heide. 

Zo brengen we de bestaande heide 

weer in verbinding met het omlig-

gende landschap. Hierdoor ver-

groten we het leefgebied van veel 

soorten en maken we de voedselrij-

ke akkers in het buitengebied weer 

bereikbaar. Natuurmonumenten 

werkt aan het herstel van de Een-

denplas, het Hellinghoogveen en 

verschillende poelen. 

Wilt u meer weten over de werk-

zaamheden? 

Veel informatie staat op www.sal-

landseheuvelrug.nl/heideherstel. 

U kunt ook altijd contact opnemen 

met de boswachters: 

Ine Nijveld (i.nijveld@staatsbosbe-

heer.nl) of Jos Schouten (j.schou-

ten@natuurmonumenten.nl). 

Werkzaamheden Sallandse Heuvelrug

Natura 2000 
Overijssel telt 24 natuurgebieden 

die zo bijzonder zijn, dat ze zijn 

aangewezen als Natura 2000-ge-

bied. Dankzij Natura 2000 kun-

nen wij de komende jaren samen 

werken aan het herstel van 

kwetsbare natuur én het realise-

ren van nieuwe kansen voor de 

economie. Dat is geen luxe, maar 

pure noodzaak. Bewoners, 

belangenorganisaties en over-

heid hebben een gezamenlij-

ke verantwoordelijkheid om de 

kwaliteit van het leefgebied van 

dieren en planten te verbeteren, 

voor nu en in de toekomst. Met 

maatwerk maken we de natuur 

weerbaar tegen invloeden van 

buiten, waardoor weer nieuwe 

economische kansen ontstaan. 

Meer informatie hierover vindt u 

op: www.overijssel.nl/sallandse-

heuvelrug

Voor u ligt de vijfde editie van de 

nieuwsbrief Zunasche Heide. 

We informeren u in deze 

nieuwsbrief graag over: 

• Voortgang van de PIP-procedure

•  Voortgang werkzaamheden 

Zunasche Heide 

•  Omgevingsvergunning voor 

geluidswal bij camping Twilhaar

• Effecten hydrologie 

• Aanpassingen Ligtenbergerweg 

• Inloopmiddagen in ‘t Hexel

•  Werk in uitvoering Sallandse 

Heuvelrug 

Staatsbosbeheer 

www.staatsbosbeheer.nl

www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel

www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug Nieuwsbrief 
De Zunasche Heide 
Natura 000

In de vorige nieuwsbrief las u meer 

over de stand van zaken van het 

ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan 

(PIP). Tot 16 juli 2018 was er de gele-

genheid voor het indienen van ziens-

wijzen. Uiteindelijk zijn er in totaal 

dertien zienswijzen ingediend. Mo-

menteel wordt de beantwoording 

van de zienswijzen door provincie 

Overijssel verwerkt in een Nota van 

Antwoord. Waar nodig worden aan-

passingen doorgevoerd in het PIP en 

eventueel in de inrichtingsplannen 

en de Milieueffectrapportage.  

Op 4 december 2018 staat het PIP 

op de agenda van de Gedeputeerde 

Staten. Na de vaststelling door 

Gedeputeerde Staten ontvangt iede-

re indiener van een zienswijze me-

dio december de concept Nota van 

Antwoord. Provinciale Staten stel-

len naar verwachting op 27 februari 

2019 het definitieve PIP vast. 

Daarna kan eventueel beroep te-

gen het PIP worden ingesteld  bij 

de Raad van State, voor diegene die 

een zienswijze hebben ingediend.

Voortgang PIP-procedure 

Blijf op de hoogte 

Ook de komende maanden 

houden we u op de hoogte 

met deze nieuwsbrief en u 

kunt ons benaderen tijdens 

een van de inloopmiddagen in 

buurthuis ’t Hexel in Nijverdal 

(zie informatie in deze 

nieuwsbrief). Veel informatie 

is ook te vinden op www.

overijssel.nl/sallandseheuvelrug 

of www.sallandseheuvelrug.nl/

heideherstel. 

Heeft u vragen, zorgen of wilt u 

iets met ons bespreken? 

Neem gerust contact op met 

Jacob Heitman, projectleider 

Zunasche Heide: 

ja.heitman@staatsbosbeheer.nl, 

06 53 393 472.

Voor vragen over grond, 

kunt u contact opnemen met 

projectregisseur Grond: 

Marieke Hurenkamp, 

m.hurenkamp@overijssel.nl, 

038 499 73 81.

U ontvangt deze nieuwsbrief 

omdat u bij ons bekend staat 

als geïnteresseerde of belang-

hebbende van de Zunasche Hei-

de. Wilt u deze nieuwsbrief niet 

meer ontvangen? Laat het ons 

weten! Dan halen wij uw adres 

van onze verzendlijst.  Samen werkt beter

Op de Zunasche Heide en de Sallandse Heuvelrug werken bovenstaande 

gebiedspartijen samen.
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Kort voor het zomerreces is fase 2, 

de planuitwerkingsfase, afgeslo-

ten. Ondertussen wordt fase 3, de 

realisatiefase, achter de schermen 

verder voorbereid door het nieu-

we kernteam. Het kernteam is in 

de nieuwsbrief van juli 2018 aan u 

voorgesteld. Zij zijn aan de gang ge-

gaan met het aanbesteden van ad-

viesdiensten voor de uitvoering. 

Inmiddels is bekend dat adviesbu-

reau Arcadis het kernteam gaat 

ondersteunen met verdere voorbe-

reiding van de realisatiefase.  

De volgende stap is het verder uit-

werken van het huidige inrichtings-

plan naar een uitvoeringsontwerp. 

Oftewel, daar waar nu nog op ab-

stract niveau maatregelen worden 

voorgesteld, worden in de vervolg-

fase de voorgenomen maatregelen 

nauwkeurig en definitief vastge-

steld. Direct betrokkenen en om-

geving worden uiteraard bij de 

verdere uitwerking betrokken.

Het definitieve plan is daarna de ba-

sis voor de aan te vragen vergun-

ningen en het bestek. Het bestek 

is de werkomschrijving/tekening 

waarmee de aannemer het werk zal 

uitvoeren. We verwachten dat het 

definitieve inrichtingsplan in maart 

2019 gereed is, waarna de vergun-

ningen worden aangevraagd.

Medio 2019 starten we met de aan-

besteding van de feitelijke werk-

zaamheden buiten, dus op zoek 

naar een aannemer die werk gaat 

uitvoeren. En als tot slot alle proce-

dures zijn doorlopen en alle seinen 

op groen staan, is het de bedoeling 

om, in 2020 de maatregelen te rea-

liseren (schep in de grond).  

Voortgang werkzaamheden 
Zunasche Heide

Het team van Arcadis bestaat 

uit drie personen: Richard Jan-

sink (projectleider), Anne Me-

ijer (inhoudelijk adviseur) en 

Jan-Henk Schutte (omgevings-

manager).

Nieuwsbrief 5, november 018

De gasten van natuurcamping Twil-

haar langs de N35 ervaren behoorlijk 

hinder van het geluid van deze druk-

ke weg. Omdat de camping op grond 

van Staatsbosbeheer ligt, heeft de 

eigenaar gevraagd om geluid-redu-

cerende maatregelen te nemen. Uit 

onderzoek blijkt dat een geluidswal 

een forse vermindering in geluid kan 

opleveren. Daarom vraagt Staatsbos-

beheer een omgevingsvergunning 

aan bij de gemeente Hellendoorn 

om de geluidswal aan te leggen. De 

aanvraag is dinsdag 16 oktober 2018 

gepubliceerd in de officiële medede-

lingen in het Gemeente Nieuws. 

Voor de aanleg van de geluidswal 

maken we gebruik van de grond 

die vrijkomt bij de werkzaamheden. 

Dit vrijgekomen materiaal hoeft dus 

niet verder afgevoerd te worden, dit 

scheelt aanzienlijk in het aantal ver-

voersbewegingen. Wel moet er extra 

ruimte gemaakt worden voor de ge-

luidswal, dus is het nodig bomen te 

kappen. Ook wordt een wandelpad 

en een parkeerplaats bij het natuur-

kampeerterrein verlegd. De verwach-

ting is dat de werkzaamheden tussen 

januari 2019 en juni 2019 zullen wor-

den uitgevoerd.

Voorbereidingen geluidswal bij 
camping Twilhaar

Aanpassingen Ligtenbergerweg

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond de 

Ligterbergerweg is benoemd als kans om mee te nemen 

in het project. Het verbeteren van de verkeersveiligheid 

draagt immers bij aan de leefbaarheid, de recreatieve mo-

gelijkheden en het verminderen van wildaanrijdingen. 

Samen met de omgeving is een voorstel gemaakt voor het 

aanpassen van de Ligtenbergerweg. Arcadis zal dit voor-

stel verder uitwerken in het gedetailleerde inrichtingsplan 

in overleg met de gemeente en het kernteam Zunasche 

heide. We verwachten hier in een volgende nieuwsbrief 

dieper op in te kunnen gaan.

Aan de oostrand van de Zunasche 

Heide zijn verschillende agrarische 

ondernemers gevestigd, met gron-

den buiten de begrenzing van het 

Uitwerkingsgebied Natura 2000. Zij 

maken zich zorgen dat de nog uit 

te voeren maatregelen van Zuna-

sche Heide vernatting veroorzaken 

op hun gronden. Als gevolg van de 

uitgevoerde maatregelen in het ka-

der van de landinrichting, lijkt na-

melijk natschade te zijn opgetreden 

die niet was voorzien. De landinrich-

ting is een afgerond proces dat haar 

eigen schadeafwikkeling heeft ge-

kend, maar deze lijkt niet afdoende 

te zijn geweest. Provincie Overijs-

sel en Waterschap Vechtstromen 

hebben aangegeven de zorgen van 

de aanwonenden te willen wegne-

men. Daarom wordt gekeken of met 

maatregelen/ingrepen de waterhuis-

houdkundige situatie kan worden 

verbeterd. In overleg met aanwo-

nenden zoeken waterschap en 

provincie naar passende en proporti-

onele maatregelen. 

 

Tauw heeft eerder met de betref-

fende eigenaren gesproken om te 

inventariseren wat passende maat-

regelen kunnen zijn. In de komen-

de maanden krijgt dit een vervolg. 

In opdracht van de provincie en het 

waterschap zal een bureau inge-

huurd worden voor de verdere uit-

werking  van de maatregelen. En 

ondertussen zorgen wij ervoor dat 

de plannen op elkaar afgestemd 

worden.  

 

Effecten hydrologie door 

toekomstige maatregelen

Voor de nog te nemen maatregelen 

is berekend wat het effect is op de 

hydrologie in het omliggende ge-

bied. Daaruit blijkt dat er geen na-

delige effect op de omgeving van de 

Zunasche heide wordt verwacht. Om 

te  monitoren of er in de praktijk 

mogelijk toch vernatting optreedt 

worden in en rondom de Zunasche 

heide peilbuizen geplaatst. Moch-

ten er in de toekomst toch negatieve 

effecten gesignaleerd worden, dan 

kan de betreffende eigenaar zich 

wenden tot de provincie. Uitgangs-

punt is dat onder alle omstandighe-

den de daadwerkelijke natschade als 

gevolg van de Natura 2000-maatre-

gelen vergoed zal worden.

 

Voor het verhalen van schade als ge-

volg van de Natura 2000-maatrege-

len heeft de provincie Overijssel een 

schadeloket ingericht. Een verzoek 

tot schadevergoeding kan ingediend 

worden bij het schadeloket, via scha-

deloketnatura2000@overijssel.nl. Het 

indienen van een schadevergoeding 

is mogelijk nadat de maatregelen 

daadwerkelijk uitgevoerd zijn.  

Effecten hydrologie door 
landinrichting

Inloopmiddagen

Het kernteam van Staatsbosbe-

heer zit elke laatste woensdag 

van de maand in buurthuus ’t 

Hexel in Nijverdal voor buren en 

belangstellenden die willen bij-

praten over de ontwikkelingen 

van de Zunasche Heide. Het is 

een goede gelegenheid om uw 

vragen, zorgen en ideeën met 

ons te delen. Een afspraak ma-

ken is niet nodig. U ben van har-

te welkom! 

U kunt op elk gewenst moment 

binnenlopen tussen 13.00 en 

16.00 uur. De inloopmiddagen 

zijn in buurthuis ’t Hexel, aan de 

Hexelerweg 32 in Nijverdal  op: 

• Woensdag 28 november 2018

• Woensdag 19 december 2018

• Woensdag 30 januari 2019

• Woensdag 27 februari 2019

• Woensdag 27 maart 2019

• Woensdag 24 april 2019

• Woensdag 29 mei 2019

• Woensdag 26 juni 2019




